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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   228/2016 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και 
                 Αξιολόγησης προσφορών του Δήμου περί προμήθειας ειδών 
                 ατομικής υγιεινής και καθαριότητας και πλαστικών σάκων 
                 απορριμμάτων Δήμου και ν.π.δ.δ. (αριθ. μελ. 57/2016) 

 

 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την 13η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα 
της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 08:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 22703/09-12-2016 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και 
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 
πέντε (5), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 
2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδωνας, 4.Δόσχορης Κων/νος, 
5.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που 
απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο.  
 

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Στάμου Γεώργιος. 
 

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη 
συζήτηση ενός έκτακτου), ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του 
Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. H υπ' αριθ. 57/2016 μελέτη του Δήμου περί προμήθειας ειδών ατομικής 
υγιεινής & καθαριότητας – ειδών ευπρεπισμού – πλαστικών σάκων απορ/των 
Δήμου & νπδδ, προϋπολογισμού δαπάνης 33.023,30 € και προστιθεμένου 
του ΦΠΑ εξ € 7.925,59 συνολικής δαπάνης 40.948,89 € εκ των οποίων 
ποσόν 33.972,28 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αφορά  προμήθειες 
Δήμου (1ος, 2ος & 3ος τμημ. προϋπολογισμός) και ποσόν  6.976,61 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αφορά προμήθειες του ν.π.δ.δ. 
Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. "ΜΕΡΙΜΝΑ" (4ος τμημ. προϋπολογισμός). 
2. α)Η υπ' αριθ.  30 /2016 (ΑΔΑ Ψ48Ν469ΗΒ7-ΚΝΜ) απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΔΟΚΟΠΑΠ) ‘’ΜΕΡΙΜΝΑ’’ περί έγκρισης και 
διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.  
β)Η από 08-11-2016 ΠΑΥ περί δέσμευσης πίστωσης ποσού 7.000,00 € σε 
βάρος του Κ.Α. 15-6634 του προϋπολογισμού 2016 του ανωτέρω ν.π. 
3. Η υπ' αριθ. 206/11-11-2016 (ΑΔΑ:7ΘΑΧΩΛ3-ΧΘ8, σε ορθή επανάληψη) 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αφενός εγκρίθηκε και 
δεσμεύτηκε πίστωση συνολικού ποσού 40.948,89 € για την υλοποίηση της 
προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής & καθαριότητας – 
ειδών ευπρεπισμού – πλαστικών σάκων απορριμμάτων Δήμου & ν.π.δ.δ.", 



το οποίο κατανέμεται στα έτη 2016 & 2017, διατέθηκε πίστωση ποσού 
17.420,00 € σε βάρος των σχετικών Κ.Α.10-6634.001, 15-6634.001, 20-
6634.001, 20-6635.001, 20-6635.002, 30-6634, 35-6634, και 45-6635.002 του 
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως όριο 
πληρωμής για το έτος 2016, κι αφετέρου καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισμού.   
4. Η από 23/11/2016 διακήρυξη για τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού. 
5. Η υπ’ αριθ. 21545/23-11-2016 (ΑΔΑ:ΩΤΥΑΩΛ3-Ω48) Περιληπτική Διακήρυξη 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας. 
6. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης. 
7. Το από 06-12-2016 (1ο) πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για 
την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής & 
καθαριότητας – ειδών ευπρεπισμού – πλαστικών σάκων απορριμμάτων 
Δήμου & ν.π.δ.δ.», από το οποίο προκύπτει ότι κατατέθηκαν πέντε (5) 
προσφορές, ήτοι των 
 

1. ¨DAILY FRESH¨ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Ι.Κ.Ε. 

1ος, 2ος, 3ος & 4ος  
τμημ. προϋπολογισμοί 

2. ¨ΑΤΜΑCOM  A.E.¨ 3ος τμημ. προϋπολογισμός 
3. ¨PANTOPOLIO¨- ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 1ος & 4ος  

τμημ. προϋπολογισμοί 
4. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  1ος, 3ος & 4ος  

τμημ. προϋπολογισμοί 
5. ¨ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ¨ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 3ος τμημ. προϋπολογισμός 

αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών τους, όπου:  

Για τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό γίνονται αποδεκτές όλες οι 
υποβληθείσες τεχνικές προσφορές, ήτοι των :  
 DAILY FRESH 
 PANTOPOLIO 
 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Για τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό γίνεται αποδεκτή η μοναδική 
κατατεθείσα τεχνική προσφορά, ήτοι της DAILY FRESH. 
Για τον 3ο Τμηματικό Προϋπολογισμό δεν γίνεται αποδεκτή καμία τεχνική 
προσφορά γιατί τα κατατεθειμένα δείγματα δεν πληρούσαν την προδιαγραφή 
της  παραγράφου Η) των τεχνικών προδιαγραφών.   
Για τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό γίνονται αποδεκτές όλες οι 
υποβληθείσες τεχνικές προσφορές, ήτοι των:  
 DAILY FRESH 
 PANTOPOLIO 
 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των ανωτέρω ως κάτωθι: 

  
 

DAILY 
FRESH 

 
PANTOPOLIO 

 

 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

1ος τμημ. 
προϋπολογισμός 

6146,80€ 
 

7424,50€ 7497,40€ 

2ος τμημ. 
προϋπολογισμός 

 
2811,50€ 

 
- 

 
- 

3ος τμημ. 
προϋπολογισμός 

 
- 

 
- 

 
- 

4ος τμημ. 
προϋπολογισμός 

 
4139,42€ 

 
4288,38€ 

 
5348,64€ 

 

 



και εισήγησης αφενός για την ανάδειξη της εταιρείας "DAILY FRESH" -
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε., ως προσωρινού 
αναδόχου για τους 1ο, 2ο, & 4ο τμηματικούς προϋπολογισμούς της 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΙΔΩΝ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ., 
καθότι η προσφορά της είναι η οικονομικότερη, πλήρης και σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 57/2016 
μελέτης, κι αφετέρου για τη ματαίωση της διαδικασίας για τον 3ο τμηματικό 
προϋπολογισμό της εν λόγω προμήθειας, καθότι αυτή απέβη άγονη, λόγω 
απόρριψης όλων των κατατεθειμένων γι' αυτόν προσφορών και την 
προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
118 του Ν.4412/2016, λόγω ποσού. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 
καθώς και αυτές του Ν. 4412/2016,  μετά από συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών της, 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α 
 
1. Εγκρίνει το από 6-12-2016  Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης προσφορών του Δήμου για την προμήθεια ειδών ατομικής 
υγιεινής και καθαριότητας - ειδών ευπρεπισμού - και πλαστικών σάκων 
απορριμμάτων Δήμου και ν.π.δ.δ. (αριθ. μελ. 57/2016). 
2. Αναδεικνύει  την εταιρεία "DAILY FRESH" - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε., ως προσωρινό ανάδοχο των 1ου, 2 ου & 4ου τμηματικών 
προϋπολογισμών της προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας 
- ειδών ευπρεπισμού - και πλαστικών σάκων απορριμμάτων Δήμου και 
ν.π.δ.δ. (αριθ. μελ. 57/2016), καθότι η προσφορά της είναι η οικονομικότερη, 
πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης. 
3. Εγκρίνει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω ποσού, για την 
εκτέλεση του 3ου τμηματικού προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας, 
κατόπιν ματαίωσης της διαδικασίας, η οποία απέβη άγονη, λόγω απόρριψης 
όλων των κατατεθειμένων προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016. 
 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε 
ημερών από την κοινοποίησή της.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  228/2016. 
 

 

                    Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 
         της Οικονομικής Επιτροπής                     ΡΑΤΗΣ Σπυρίδωνας 
                        Δήμαρχος 

                                                          ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
 

                                                                    ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
             Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ 
                                                                            ΔΟΣΧΟΡΗΣ  Κων/νος 


